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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ และพนักงานจาง ประจําป พ.ศ. 2565 

ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
............................................... 

 
  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงประกาศประมวลจริยธรรมของขาราชการและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2565 ใหเหมาะสมและ
เปนปจจุบนั   
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2558 องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย จึงประกาศประมวลจริยธรรมของขาราชการ
และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ประจําป พ.ศ. 2565  

 
ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี    1    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2564 
 

 
 
      (นายวัฒนา  มโนวงค) 
     ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ปฏิบัติหนาท่ี 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ประมวลจริยธรรมของขาราชการ และพนักงานจาง ประจําป พ.ศ. 2565 
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 

*********************** 
 
  ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
  1.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
  2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล  
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.  ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  4.  ทําใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา                 
ตอประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ 
  5.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
  ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ตอไปนี้ 
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
  ขอ 1  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย เรื่อง ประมวล
จริยธรรมของขาราชการ และพนักงานจาง ประจําป พ.ศ. 2565” 
  “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย    
  “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ ขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึงพนักงาน
จาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวน
ตําบลคลองนิยมยาตรา 
  ขอ 2   ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
สวนท่ี 1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
สําหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 

 
   ขอ 3  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกายทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก 9 ประการ  ดังนี้ 

1) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ 
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไม มี
ผลประโยชนทับซอน 
4) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 
7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรงใส  และตรวจสอบได 
8) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 
สวนท่ี 2 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

  ขอ 4  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
 

  ขอ 5  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษา
ไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 

  ขอ 6  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปน
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
 

  ขอ 7  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ตองไมประพฤติตนอันอาจ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 
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  ขอ 8  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
 

  ขอ 9  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ตองมุงแกปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
 

  ขอ 10 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ 
เรียบรอย มีอัธยาศัย 
 

  ขอ 11 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ตองรักษาความลับท่ีไดจากการ
ปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ /พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและ
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 
 

  ขอ 12 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ตองรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 
 

  ขอ 13 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผู อ่ืนไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 
ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชน
ตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรม จรรยาหรือการใหตามประเพณี 
 

  ขอ 14 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ตองประพฤติตนใหสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน
ของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 

สวนท่ี 3 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

          ขอ 15  พนักงานสวนตําบลพึงยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพของแตละบุคคล 
 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
สวนท่ี 1 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

  ขอ 16 ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
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   (1) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 
   (2) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให
นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ท้ังนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายหรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ี
เห็นเองก็ได 
   (3) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา  มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวานายกองคการบริหารสวน
เมืองกายหรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม
ตองผานนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายหรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยงัผูตรวจการแผนดินก็ได 
   (4) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 
   (5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
   (6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 

  (7) อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
 
  ขอ 17 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือ
ควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย 
  (1) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 

   (2) กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ           
สองคน 
   (3) กรรมการ  ซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองกาย ท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย นั้น จํานวนสองคน 
   (4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ใหกรรมการตาม(1) –(3) รวมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกใหเหลือสองคน 
   ใหหัวหนาสํานักปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

 กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 
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  ขอ 18 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
   (1) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ    
การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (3) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจ
หนาท่ี ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจง
ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 
   (4) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือ
ใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   (5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวัน นับแตวันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 
   (6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (7) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
   (8) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย      
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ 
 

สวนท่ี 2 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
  ขอ 19 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

  ขอ 20 การดําเนินการตามขอ 19  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

  ขอ 21 การประพฤติปฏิบตัิฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  สภาพแวดลอม
แหงกรณี ผลรายอันเกิดจาการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
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  ขอ 22  หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ 20  แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 19 สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปน
การฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 19  
สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ 25 แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 

  ขอ 23 การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ 19 ขอ 20  
และขอ 22  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาบังคับใชโดยอนุโลม 

  ขอ 24 การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ 22  ใหดําเนินการตามนั้นเวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด 4 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 
  ขอ 25 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตองหรือตักเตือน  
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

  ขอ 26 เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ 22 แลวให
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

  ขอ 27 ผูถูกลงโทษตามขอ 25  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกายภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 
  ผูถูกลงโทษตามขอ 18 (2) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 
  ขอ 28 เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 
  ขอ 29 จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 
      
 
 


